ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ ST. GERVASI
4/09/2012 – 20 HORES – PATI CASA ORLANDAI
Benvinguts a tots i ben retrobats després de les vacances. Assistència: unes 25 persones.
1. Es llegeix l’ordre del dia i es proposen alguns temes que es tractaran en el punt 4 d’altres temes proposats.
2. Campanyes de l’assemblea
 Banca: al juliol es va fer una reunió per tractar el tema del vídeo i aquest mes es contactarà a una persona de casa
Orlandai per a fer-lo.
 ILP habitatge: sembla que, a hores d’ara, s’està a prop de les 400.000 signatures. S’acorda tornar a fer la recollida
de signatures, començant la propera setmana. També es recorda que a l’octubre hi ha les festes de Sarrià i seria
bo d’aprofitar-ho per recollir signatures.
 Denúncia pobresa social – s’acorda muntar un grup de treball per començar a fer les visites. Tots els interessats
en la campanya que enviïn un correu a l’assemblea.
3. Accions properes nivell estatal / coordinació
 Concert Eurovegas: L’Ariadna informa sobre el concert del dia 15 de setembre i la necessitat de voluntaris per
organitzar-ho tot. S’acorda passar un correu a l’assemblea amb els detalls del concert i la crida per als voluntaris.
Si finalment es tria Madrid com a opció escollida, el concert es fa igual perquè el lema de la plataforma és “ni aquí
ni enlloc” i l’amenaça envers el Delta no ha desaparegut.
 25S toma el congreso. L’Aitor explica el que suposa l’acció i com ha anat evolucionant en aquests mesos i informa
que aquest diumenge 9S es fa una reunió sobre el tema a les 18 hores a pl. Catalunya. Es fan moltes
intervencions entre les quals es destaca que cal anar molt en compte i recordar l’aturem el Parlament i que encara
hi ha gent imputada per això. L’Álvaro explica que ell ha anat seguint molt el que ha passat a Madrid i que ni
l’assemblea de Sol ni la de Lavapies del 15M (les més actives) s’han sumat a l’acte. L’assemblea acorda no
pronunciar-se sobre el tema fins a tenir més informació i veure què s’acorda el diumenge.
 Mani/acció octubre: s’estan preparant accions per al 13O a nivell global, i la propera reunió de treball es farà el
dilluns 10S a les 19 hores al parc de la Ciutadella.
 Per al proper espai de coordinació es proposa fer una acció conjunta a casa de l’Urdangarin o (si ja no hi viu) a
Mordor, on treballa la infanta.
4. Altres temes proposats
 Mercat d’intercanvi: la persona que ho va proposar no ha vingut, amb la qual cosa es posposa, tot i que surten
diverses veus que diuen que ja existeix un mercat així a Sarrià.
 Accions de denúncia als supermercats: s’inicia un debat sobre les darreres accions de denúncia, concretament, la
que ha fet la PAH en un supermercat. Després d’un llarg i profitós debat, s’acorda que l’assemblea està d’acord
amb aquests tipus d’accions sempre que no siguin accions de caritat, sinó de denúncia de la pobresa estructural
creada pel sistema financer i permesa pels polítics.
 Suport a marxa obrera a Andalusia. No s’acorda donar suport a la marxa perquè sembla que manca informació
concreta en relació amb el punt de les peonades; per a la resta de punts, sí que sembla que hi ha consens.
Punt extra: els membres que habitualment preparen l’assemblea comenten que els serà molt difícil seguir fent les
assemblees dimarts i proposen el canvi a dimecres, cosa que s’aprova.
Properes assemblees:
12S (dimecres) - 20 h - pati casa Orlandai – estarem des de les 18.30 hores recollint signatures per a la ILP de la
PAH.
19S (dimecres) – 20 h - Sant. Gervasi.

